
4الصف      االبتدائي
الـثراجـات اقجاماسغئ

إجابات مراجعات الفصل الدراسى األول

٢٠٢١-٢٠٢٢



السؤال األول

) ا (  أمامك خريطة صماء ملصر، ادرسها ثم اخرت ما تشري إليه األرقام مما بني األقواس:
 ١   مدين�ةرقم )١(  تشتهر بوجود احلرف اليدوية الرتاثي�ة .................. .

)اجلزية – بورسعيد– القاهرة –  النوبة( 
 2  يشري رقم )2( إىل ................................ .

)شــبه اجلزيرة العربي�ة – شــبه جزيرة ســين�اء – الصحراء الشــرقية – 
الصحراء الغربي�ة(

)شبه جزيرة سين�اء – الصحراء الشرقية – الصحراء الغربي�ة – وادى الني�ل(   3  يشري رقم )3( إىل ............................ . 

)الوادى – الدلتا – الفيوم– القطارة(  4  تشري رقم )4( إىل منطقة زراعية ................................ .  

)ب( بم تفسر ...؟ اذكر سببني.
 ١   احلرف الرتاثي�ة لها أهمية لالقتصاد املصرى.

ألنها: توفر فرص عمل للشباب – تدعم السياحة املستدامة.
 2  للخريطة أهمية كبرية.

حيث يستخدمها الفالح ىف حتديد ملكية األرض الزراعية – ويستخدمها اجليش ىف حتديد املواقع احلربي�ة.

السؤال الثانى

) ا ( ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة: 
 ١  تتجه الدول إلنت�اج سيارات تعمل بالغاز الطبيعى بدًل من .......................... . 

) د (  الرياح. )جـ(  الفحم.  )ب(  الشمس.  )  ا  (  البنزين. 
 2  اخلطوط الرأسية والدوائر  األفقية على اخلريطة تسىم .......................... .

) د (  شبكة اإلحداثي�ات. )جـ(  مقياس الرسم.  )ب(  عنوان اخلريطة.  )  ا  (  مفتاح اخلريطة. 
 3  أكرب حبرية صناعية ىف مصر تكونت نتيجة لبن�اء ......................................... .

) د (  سد الكفرة. )جـ(  سد الروصريص.  )ب(  السد العاىل.  )  ا  (  سد الروافعة. 
 4  اختي�ار محافظة القاهرة عاصمة للبالد يرجع إىل ..................................... .

ا. ) د (  ازدهارها صناعيًّ )جـ(  موقعها املتمزي.  )ب(  كرثة موانيها.  )  ا  (  اتساع مساحتها. 
 5  حيد الماء مصر من ........................... .

) د (  اجلنوب والغرب. )جـ(  اجلنوب والشرق.  )ب(  الشمال والغرب.  )  ا  (  الشمال والشرق. 
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)ب( حدد العالقة بني:
- خدمات األرصاد اجلوية واألنشطة. 

تستفيد العديد من األنشطة، مثل: السياحة والصناعة والصيد من خدمات األرصاد اجلوية.

السؤال الثالث

) ا ( اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة، وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة: 
) خطأ (  ١  الطاقة احلفرية هى  طاقة متجددة حتتاج آللف السنني لتكوينها. 
)صواب(  2  نقوش معبد أبو سمبل تعد مصادر  أولية. 

)خطأ(  3  مبادرة » ١00 مليون صحة« تدعو إىل التوعية البيئي�ة وزراعة األشجار. 

)خطأ(  4  الصحراء البيضاء تنتشر ىف صحراء مصر الشرقية. 

)ب( صنف املوارد اآلتي�ة إىل موارد متجددة وموارد غري متجددة:
)الفحم – الشمس – البرتول – الرياح(

موارد غير متجددةموارد متجددة

الفحم - البرتولالشمس - الرياح

السؤال الرابع

) ا ( أكمل العبارات اآلتي�ة بكلمات مناسبة:
 ١  محطة تستخدم ىف توليد الكهرباء من طاقة الرياح ........................... . )الزعفرانة(

 2  كل ما يقوم اإلنسان بإنت�اجه أو شرائه هو ................................... . )السلعة(

 3  تنتشر صناعة اخليامية ىف محافظة ....................................... . )القاهرة(

 4  خرباء األرصاد اجلوية ىف مصر يصفون ...........................  خالل فصل الصيف بأنه حار. )املناخ(

 5  ملناطق الفيضية تشتهر بانتشار حرفة ..................................... . )الزراعة(

)ب( حدد اثنتني من اخلدمات التعليمية الىت تقدمها الدولة. 
تبىن املدارس واجلامعات – توفر املنح والبعثات الدراسية للطالب.

الصف الرابع االبتدائى٣



السؤال األول

) ا ( أمامك خريطة صماء ملصر، ادرسها ثم  اخرت ما تشري إليه األرقام مما بني األقواس:

 ١  يشري رقم )١( إىل ................ .
)البحر األحمر – البحر املتوسط – حبرية ناصر – نهر الني�ل( 

 2  يشري رقم )2( إىل ................ .

)الصحراء الشرقية – الصحراء الغربي�ة – شبه جزيرة سين�اء – وادى الني�ل(

)خليج السويس – خليج العقبة – قناة السويس – نهر الني�ل(   3  يشري رقم )3( إىل ................ . 

)الوجه البحرى - احلدود – الزراعية  - الوجه القبلى(  4  يشري رقم )4( إىل محافظة من محافظات ................ . 

)ب( صنف املصادر التالية إىل مصادر أولية ومصادر ثانوية ىف اجلدول التاىل: 
)كتابات املؤرخني – األحباث – الكتب – النقوش(

مصادر ثانويةمصادر أولية

كتابات املؤرخني
النقوش

األحباث
الكتب

السؤال الثانى

) ا ( ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غري الصحيحة: 

)✓(  ١  احرتام علمنا واجب وطىن، ألنه رمز الدولة. 

)✓(  2  احلياة املستدامة ليست مسئولية احلكومة وحدها. 

)✗(  3  معرفة املناخ  تساعد على اختاذ القرارات ملمارسة األنشطة اليومية مثل السفر. 

)✓(  4  تم  حفر قناة السويس بأيدى مصريني. 

)✓(  5  نظام حتديد املواقع العالىم يتم باستخدام األقمار الصناعية. 

)ب( حدد املختلف من املجموعتني التاليتني:

 ١  )السيارات – الفخار – اآللت – الطائرات( .............................................................. . )الفخار(

 2  )اجلزية – أسيوط – شمال سين�اء – األقصر( .............................................................. . )شمال سين�اء(
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السؤال الثالث

) ا ( اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس: 

) الروبيكى - العبور - الشيخ زايد - السادس من أكتوبر (  ١  أنشأت الدولة مدين�ة اجللود ىف منطقة ...................... .  

) النفاد  - الستمرار - التجدد - البقاء (  2  تواجه الطاقة احلفرية خطر ........................................ . 

 3  مؤلف النشيد الوطىن »بالدى بالدى« هو .................. . 

) طه حسني -  جمال حمدان - محمد يونس القاىض - طلعت حرب (  

 4  الطقس واملناخ خيتلفان ىف ........................................... .

) درجات احلرارة - سرعة الرياح - كمية املطر - الفرتة الزمني�ة (  

)ب( قارن بني: اثنني من حقوق الطفل واثنني من واجباته:

واجبات الطفلحقوق الطفل

١- احلق ىف السم املناسب.
2- الرعاية األسرية والصحية.

١- املذاكرة وأداء الواجبات املدرسية.
 2- مساعدة أفراد األسرة ىف بعض األعمال املزنلية.

السؤال الرابع

) ا ( أكمل باختي�ار اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: 
)الصحراوية - الصحراء الغربي�ة - الهواء - التنمية املستدامة - السجاد اليدوى(

 ١  الكتان من املواد اخلام الىت تستخدم ىف صناعة........................ . )السجاد اليدوى(
 2  تنقل اإلنسان بواسطة الدراجات يساعد على تقليل تلوث ........................ . )الهواء(

 3  يوجد حبر الرمال العظيم ىف ........................ . )الصحراء الغربي�ة(

 4  تشغل معظم مساحة مصر البيئ�ة ........................ . )الصحراوية(

 5  الصوبات الزراعية مشروع الغرض منه حتقيق ........................ . )التنمية املستدامة(

)ب( فسر بذكر السبب:
- وجود اللون األحمر بعلم مصر .

 ألنه يدل على مرحلة النضال ودماء الشهداء من أجل احلرية.

الصف الرابع االبتدائى٥



السؤال األول

) ا ( أمامك خريطة صماء ملصر، ادرسها ثم  اخرت ما تشري إليه األرقام مما بني األقواس:
 ١  يشري رقم )١( إىل محافظة ................ .

)اجلزية – القاهرة – أسوان – املني�ا(. 
 2  يشري رقم )2( إىل ................ .

)الصحراء الغربي�ة – الصحراء الشرقية – وادى الني�ل – خليج السويس(.  
)حبرية ناصر – حبرية الربلس – خليج العقبة – خليج السويس(.   3  يشري رقم )3( إىل ................ . 

)خليج العقبة – خليج السويس – دلتا الني�ل – وادى الني�ل(.  4  يشري رقم )4( إىل ................ . 

)ب( حدد أوجه الشبه والختالف بني املصادر األولية واملصادر الثانوية.
 تتشابه املصادر ىف توثيق املعلومات واألحداث، ولكن ختتلف عن بعضها ىف احلصول على املعلومات؛ حيث إن املصادر 

الثانوية يسهل احلصول عليها، أما املصادر األولية فيصعب احلصول عليها.

السؤال الثانى

) ا ( ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة: 
 ١  مورد غري متجدد ينفد باستخدامنا له .................. . 

) د (  احلديد. )جـ(  الهواء.  )ب(  الرتبة.  )  ا  (  املياه. 
 2  ممر ماىئ ساعد على التواصل التجارى بني مصر ودول وسط إفريقيا قديًما .................. .

) د (  خليج  العقبة. )جـ(  حبرية الربلس.  )ب(  نهر الني�ل.  )  ا  (  قناة السويس. 
 3  مساحة صغرية من املياه حييط بها اليابس من كل اجلهات .................. .

) د (  البحرية. )جـ(  النهر.  )ب(  املحيط.  )  ا  (  البحر. 
 4  معرض تقيمه الدولة من أجل إحياء احلرف الرتاثي�ة .............. .

) د (  معرض الزهور. )جـ(  معرض ديارنا.  )ب(  معرض تراثن�ا.  )  ا  (  معرض الكتاب. 
 5  يتمزي مناخ مصر صيًفا بأنه .............. .

) د (  معتدل جاف. )جـ(  حار ممطر.  )ب(  حار جاف.  )  ا  (  معتدل ممطر. 
)ب(  ما النت�اجئ املرتتب�ة على ...؟  

- انتشار األدخنة الناجتة عن عوادم السيارات.
 أدت إىل تلوث الهواء.
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الصف الرابع االبتدائى٦

السؤال الثالث  

) ا ( أكمل العبارات اآلتي�ة بكلمات مناسبة: 

 ١  من أهم مصادر املياه العذبة ................................. . )نهر الني�ل(

 2  األسمدة الكيميائي�ة من ملوثات  ................................. . )الرتبة(

 3   الرمال البيضاء تستخدم ىف صناعة  ................................. . )الزجاج(

 4  تتخذ املحافظة  ................................. لتعرب عن نشاط سكانها. )الشعار(

)ب( صنف اجلمل اآلتي�ة إىل حقيقة ورأى:

 )العاصمة اإلدارية اجلديدة من مشروعات الدولة – محمية رأس محمد من أجمل املحميات –
جبل سانت كاترين أعلى قمة جبلية ىف مصر- هذه صورة رائعة للريف املصرى(

رأىحقيقة

- العاصمة اإلدارية اجلديدة من مشروعات الدولة.
- جبل سانت كاترين أعلى قمة جبلية ىف مصر.

- محمية رأس محمد من أجمل املحميات.
- هذه صورة رائعة للريف املصرى.

السؤال الرابع

) ا ( ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غري الصحيحة: 

)✗(  ١  يتوسط علم مصر نسر لونه أحمر. 

)✗(  2  تم تقسيم مصر إىل محافظات بسبب صغر مساحتها. 

)✗(  3  حبرية ناصر تقع ىف محافظة البحرية. 

)✓(  4  مصر حتيط بها الماء من جهة الشمال والشرق. 

)✓(  5  حبر الرمال العظيم يوجد ىف غرب مصر. 

)ب( اقرتح اثنني من الطرق الىت يمكن من خاللها مواجهة مشكلة نقص املياه. 
 حتلية مياه البحر – إعادة تدوير مياه الصرف الصىح.

الصف الرابع االبتدائى٧



السؤال األول

) ا ( أمامك خريطة صماء ملصر، أكمل ما تشري إليه األرقام الىت عليها:
 ١   أعلى جبال مصر  ................ . )جبل سانت كاترين(

 2  منطقة تنتشر بها الواحات واملنخفضات  ................ . )الصحراء الغربي�ة(

 3  أكرب حبرية صناعية ىف العالم ................ . )حبرية ناصر(

 4   منطقة تنتشر فيها مناطق زراعية ................ . )الدلتا(

)ب( أجب عن األسئلة اآلتي�ة:
 ١  اذكر سببني لتعدد البيئ�ات ىف مصر .

 تتنوع البيئ�ات بسبب اتساع مساحة مصر - وتنوع أشكال سطح األرض. 
 2  حدد نتيجتني لختي�ار محافظة القاهرة عاصمة ملصر.

 أصبح يرتكز بها معظم  الوزارات  - يوجد بها العديد من املعالم الثرية.

السؤال الثانى

) ا ( أكمل باختي�ار اإلجابة مما بني القوسني: 
)املتجددة - األنهار - دوائر العرض - ممطر  – احلقيقة(

 ١   تتكون شبكة اإلحداثي�ات من خطوط الطول و .................... . )دوائر العرض(
 2  تتكون السهول الفيضية على جانىب .................... . )األنهار (

 3  املياه من املوارد الطبيعية .................... . )املتجددة(

 4  معلومات تم إثب�ات صحتها والتأكد منها .................... . )احلقيقة(

 5  يتمزي مناخ مصر شتاًء بـأنه.................... . )ممطر(

)ب( صنف املوارد اآلتي�ة إىل  الصناعات الىت تعتمد عليها: 
)الكتان – النحاس – الذهب – الرمال(

صناعة الحلىصناعة الزجاجصناعة النسيج

الرمالالكتان
النحاس
الذهب
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السؤال الثالث

) ا ( اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: 
 ١   طريق جتارى قديم كانت تبحر فيه السفن حول قارة إفريقيا ............................... .

) قناة السويس- نهر الني�ل - خليج السويس - رأس الرجاء الصالح (  
 2  الصحراء السوداء والبيضاء من الظاهرات الطبيعية الىت تنتىم إىل البيئ�ة ............................... .

) الزراعية - الصناعية - الصحراوية - الساحلية(  

) الرياح - الشمس - املياه - البرتول(  3  الكهرباء املولدة من محطة السد العاىل تعتمد على   ............................... . 
 4  توضح األلوان والرموز املوجودة على اخلريطة ............................... .

) خطوط الطول- دوائر العرض- وردة البوصلة - مفتاح اخلريطة(  
)ب( قارن بني املصادر األولية والثانوية من حيث )املفهوم ومثال لكل منهما(:

المصادر الثانويةالمصادر األوليةوجه المقارنة

المفهوم 
هى كل ما تم نقشه أو تدوين�ه سواء من قبل 

أشخاص عاصروا احلدث أو شاركوا فيه، 
ويرتبط بزمن وقوع احلدث

هى كل ما تم تدوين�ه بعد مرور  زمن طويل 
منذ وقوع احلدث، وغالًبا ما يستن�د إىل 

املصادر األولية 

الكتبكتابات املؤرخنياألمثلة 

السؤال الرابع

) ا ( اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة، وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة: 
)صواب(  ١   معرفة طقس اليوم تساعد على اختاذ القرارات ملمارسة األنشطة اليومية. 
)خطأ (  2  قامت منظمة اليونسكو بوضع صناعة الفخار على قائمة الرتاث العالىم. 

)صواب(  3  تتوسط مصر قارات العالم القديم آسيا وإفريقيا وأوربا. 

)خطأ (  4  الدولة تقوم بتقديم خدمات صحية من خالل بن�اء مدارس وجامعات للطالب. 

)صواب(  5  تنتشر الشعاب املرجاني�ة على ساحل البحر األحمر. 

)ب( ما العالقة بني ...؟ 
- نهر الني�ل والبيئ�ة الزراعية.

 ساعد نهر الني�ل على قيام حرفة الزراعة.

الصف الرابع االبتدائى٩



السؤال األول

 ) ا (  أمامـــك خريطــة صمــاء ملصــر، ادرسها ثم  اختــر ما تشيــر  إليــه األرقـــام 
مما بني األقواس:

 ١  يشري رقم )١( إىل ................ .
)خليج السويس – خليج العقبة – نهر الني�ل – البحر األحمر(. 

)البحر املتوسط – البحر األحمر – نهر الني�ل – قناة السويس(.  2  يشري رقم )2( إىل ................ . 

)الصحراء الغربي�ة – الصحراء الشرقية – شبه جزيرة  سين�اء –وادى الني�ل(.   3  يشري رقم )3( إىل ................ . 

)حبرية الربلس – خليج العقبة – خليج السويس – حبرية ناصر (.  4  يشري رقم )4( إىل ................ . 

)ب( صنف الظواهر الطبيعية التالية إىل البيئ�ات الىت تنتىم إليها ىف اجلدول التاىل: 

)وادى الني�ل – ساحل البحر األحمر – حبر الرمال العظيم – دلتا الني�ل(

البيئة الصحراويةالبيئة الساحليةالبيئة الزراعية

وادى الني�ل
حبر الرمال العظيمساحل البحر األحمردلتا الني�ل

السؤال الثانى

) ا ( صوب ما حتته خط: 

)الرتبة(  ١  اإلسراف ىف استخدام األسمدة الكيميائي�ة يؤدى إىل تلوث الهواء.  

)املياه(  2  تولد الكهرباء ىف محطة السد العاىل من الرياح.   

)الثانوية(  3  املصادر األولية تسجل األحداث بعد زمن طويل على وقوعها.  

)ناصر (  4  حبرية الربلس من البحريات المائي�ة العذبة.  

)نهر الني�ل(  5  قناة السويس استخدمها املصريون كطريق جتارى بني شمال وجنوب مصر . 

)ب( دلل على  اهتمام الدولة حبقوق الطفل.
 قامت الدولة بوضع دستور مصر 20١4 ، حيث أكدت المادة رقم 80 على حق الطفل ىف الرعاية والتعليم والصحة، كما 

وضعت الدولة قانوًنا للطفل املصرى يشري إىل حقوق الطفل وحمايت�ه من أى نوع من أنواع التميزي .
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إجابــة نمــــوذج )5(



السؤال الثالث

) ا ( اخرت اإلجابة الصحيحة: 
 ١  تنتشر تربي�ة احليوانات وحرفة الزراعة ىف املناطق .................................... . 

) د (  الصناعية. )جـ(  الصحراوية.  )ب(  الفيضية.  )  ا  (  الساحلية. 
 2  أكرب حبرية صناعية ىف العالم وموطن لكثري من األسماك ........................... .

) د (  حبرية الربلس. )جـ(  حبرية الربدويل.  )ب(  حبرية ناصر.  )  ا  (  حبرية قارون. 
 3  قرية احلراني�ة تعد مقصًدا لكثري من السياح لتمزيها بصناعة ................... .

) د (  اخليامية. )جـ(  الفخار.  )ب(  الزجاج.  )  ا  (  النسيج. 
 4  قلعة صالح الدين األيوىب من املعالم األثرية ملحافظة .............................. .

) د (  املني�ا. )جـ(  القاهرة.  )ب(  القليوبي�ة.  )  ا  (  اجلزية. 
)ب( اقرتح اثنني من احللول لكل من املشكالت البيئ�ة التالية:

 ١  تلوث املياه.
عدم إلقاء نفايات املصانع ىف املياه – وضع القوانني الىت جترم تلوث املياه.

 2  تلوث الهواء.
وضع فالتر على مداخن املصانع – استخدام سيارات تعمل بالطاقة النظيفة )غاز طبيعى – كهرباء(.

السؤال الرابع

) ا ( أكمل العبارات اآلتي�ة باختي�ار الكلمات املناسبة مما بني القوسني: 
)السالم -  الرتبة – قش األرز -  األعمال املزنلية  – العطور(

 ١  املوارد النب�اتي�ة تستخدم ىف صناعة ................................... . )العطور (
 2  اللون األبيض ىف العلم املصرى يدل على ........................... . )السالم(

 3  مورد متجدد هام لزراعة املحاصيل .................................... . )الرتبة(

 4  السحابة السوداء تتكون نتيجة حرق ................................. . )قش األرز (

 5  من واجبات الطفل جتاه أسرته املساعدة ىف ......................... . )األعمال املزنلية(

)ب( فسر السبب:
- إنشاء مدين�ة للجلود ىف الروبيكى.

قامت الدولة بإنشائها لتشجيع هذه الصناعة.

الصف الرابع االبتدائى١١




